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Jaarverslag G.F.C.'33 seizoen 2018/2019 
 
Algemeen 
 
Op 12 oktober 2018 wordt het voorgaande seizoen afgesloten met de Algemene Leden 
Vergadering die door  78 stemgerechtigde leden wordt bijgewoond. 34 leden hebben zich 
afgemeld. 
In deze vergadering treden Leon Voeten en Herm Titulaer af. Beiden stellen zich niet 
herkiesbaar. Ze kunnen de bestuursfunctie niet meer combineren met hun werk.  
Tijdens zijn afscheidsreden kijkt Leon terug op een hele mooie periode waar in veel is 
gerealiseerd, maar hij maakt zich ook ongerust over het voortbestaan van de vereniging 
i.v.m. het gebrek aan vrijwilligers. 
 
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie. Het hoofdbestuur bestaat dit 
seizoen uit de volgende personen Frans Theelen, penningmeester en wnd voorzitter, Peter 
Simons. wnd secretaris en wedstrijdzaken, Paul Verbong, accommodatiezaken en wnd 
organisatorische zaken en Ed Peters, technische zaken.  
 
Senioren 
 
Ook in dit seizoen hebben we weer 4 senioren-elftallen actief bij de heren en één bij de 
vrouwen. 
 
Voor de aanvang van het seizoen kunnen we als nieuwe hoofdtrainer René Peters 
vastleggen. Met hem start het eerste herenteam in de vierde klasse. 
Het eerste speelt goed. Zodanig goed dat ze op de derde plaats in de eindstand van de 
competitie behalen en in de nacompetitie voor promotie mogen spelen. Door te winnen van 
Constantia met 6-1, en in de verlenging te winnen van Stormvogels ’28 mogen ze de in de 
finale van de nacompetitie spelen tegen Estria. Helaas wordt deze wedstrijd verloren met 1-
3. Ondanks het feit dat er geen promotie in zit, is het een zeer mooie competitie geweest. 
 
Het tweede elftal komt dit seizoen in  een lagere klasse uit nl. de reserve 5e klasse 13. Ze 
eindigen het seizoen in de middenmoot op de 5e plaats.  
 
Het derde elftal, net als het vierde elftal uitkomend in de 6e klasse, kent een uitstekend 
seizoen en wordt ongeslagen kampioen in hun klasse en promoveren naar de 5e klasse. 
 
Ook het vierde elftal speelt goed. Het elftal wordt 5e in zijn klasse. 
 
Na het kampioenschap in het seizoen 2017/2018 komt het vrouwenteam uit in de 5e klasse. 
Al snel blijkt dat dit te hoog is. Ze eindigen uiteindelijk als laatste in hun klasse en 
degraderen.  
 
Dit seizoen is voor het eerst een topscoorders lijst van de senioren bijgehouden. Het derde 
heren team werd ongeslagen kampioen met 149 goals voor. Niet verwonderlijk dat de top 3 
van topscoorders alle in het derde spelen. De winnaar is net als voorgaande jaar Etienne 
Verhofstad geworden. met 38 doelpunten. Marc Basten is tweede geworden met 25 
doelpunten en Frank Joosten derde met 21 doelpunten. 



 
Gegevens senioren teams: 

Team eindstand Wed W G V Pnt 
doelp 
voor 

doelp 
tegen 

Heren 1 3 26 13 9 4 48 68 39 

Heren 2 5 18 10 1 7 31 67 35 

Heren 3 1 21 21 0 0 63 149 27 

Heren 4 5 20 10 1 9 31 56 52 

Vrouw 1 12 22 0 1 21 1 14 105 
 
Jeugd 
 
Jeugdoverleg 
Het jeugdoverleg voor het seizoen 2018/2019 bestaat uit drie personen:  
- Ivo Wijnen als coördinator voor pupillen. 
- Twan Relouw als coördinator voor  de junioren. 
Daarnaast maakt ook Roy van Leeuwen deel uit van het jeugdoverleg (jongste jeugd) en is 
Ben Peijs aangesloten om te ondersteunen in het takenpakket.  
 
Teamsamenstelling  
Het seizoen is gestart met 15 teams bij de jeugd:  
- 4 teams bij de junioren 
- 9 teams bij de pupillen. 
Twee teams minder dan een jaar eerder. 
 
Voetbaltechnische ontwikkeling 
Bij de jongste jeugd wordt een wekelijkse groepstraining verzorgd, zodat de spelers van 
deze teams in ieder geval één maal per week op een gestructureerde wijze getraind worden. 
De voorbereiding en het structureel doorgang laten vinden van deze groepstrainingen heeft 
meer aandacht gehad en verloopt redelijk soepel. 
 
Ivo Wijnen heeft als Hoofd Jeugdopleidingen tezamen met een groepje geïnteresseerden het 
Technische Beleidsplan onder de loep genomen, er ligt een concept dat bekeken is door 
verschillende geledingen binnen de club en klaar staat voor verdere uitrol in het nieuwe 
seizoen. Tevens is door hem een cursusavond georganiseerd voor alle trainers, de 
belangstelling was niet overweldigend maar de feedback was positief. 
 
In het seizen 2018/2019 zijn de nieuwe spelvormen bij de jongste jeugd verder 
doorontwikkeld en doorgetrokken. 
 
De meeste teams waren qua trainers prima bezet, echter waren er bij, met name twee meer 
recreatieve team, problemen om het kader bezet te krijgen. Dit heeft bij één team geleid tot 
demotivatie van spelers het geen terug te zien was door een paar afmeldingen. Helaas dat 
dit zo gebeurd is, maar we zijn en blijven afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig zien we aan 
de andere kant dat zich ook leiders melden. Bij de allerjongste jeugd was er veel spelplezier 
en dat uit zich dan andersom ook weer in nieuwe aanwas.  
 
Resultaten 
Helaas hebben we ook in het seizoen 2018/2019 geen kampioenen mogen begroeten. We 
moeten hierbij wel aantekenen dat bij de jongste jeugd de standen niet meer bijgehouden 
worden. 
 
 
 



Overig 
Vanaf de voorjaarscompetitie is het fluiten op een andere wijze ingeregeld waarbij een 
seniorenteam vast gekoppeld is aan een jeugdteam. De communicatie kan daardoor directer 
plaatsvinden en waardoor er niet een speler verantwoordelijk is voor het fluiten maar een 
heel team. Hopelijk levert dat een betere invulling van dit probleem op. 
 
Top D toernooi (Under 13) 
De Top-D commissie,  onder de gedreven leiding van Inge van Hasselt en Mario Broeren, is 
er wederom in geslaagd om een mooi, sportief en financieel positief toernooi plaats te laten 
vinden. De datum voor het volgende toernooi in 2019 staat al vast. 
 
Accommodatie 
Wat betreft de accommodatie; Dit seizoen is de laatste hand gelegd aan de renovatie van de 
accommodatie.  
Op het einde van dit seizoen is de schop in veld 4 (trainingsveld) gegaan. Als alles goed gaat 
kunnen we bij aanvang van het nieuwe seizoen weer op dit veld trainen. Alle velden zijn nu 
vernieuwd. 
 
Internetsite 
Om kosten te besparen en mee te gaan in de nieuwste techniek is door het bestuur besloten 
om over te stappen naar een nieuwe internetsite voor GFC’33. We zijn overgestapt naar de 
“voetbal-assist” site. De meeste gebruikte internet site bij voetbalverenigingen in Nederland. 
Door een aantal enthousiaste vrijwilligers is enorm veel tijd gestoken om de nieuwe site op te 
zetten en de mailboxen over te zetten. Als bestuur zijn we blij dat deze vrijwilligers bereid zijn 
om als “ICT” groep verder te gaan. Deze groep bestaat uit Rob van Schendelen, Rob 
Kurstjens, Vincent Bos en Xander Boers. 
 
 
Vrijwilligers 
Welke vereniging kan er nog zonder vrijwilligers? GFC’33 zeker niet! Echter hebben we er 
nooit genoeg om alle commissies en taken binnen de vereniging in te vullen. Er zijn extra 
handen, oren en ogen nodig om een vereniging als GFC’33 te kunnen blijven besturen.  
Het vorig seizoen opgezette vrijwilligersbeleid hebben we voortgezet. We kijken tevreden 
terug op de medewerking van de leden.  
Uiteraard willen wij alle ouders, verzorgers, spelers en niet-leden die dit seizoen iets voor de 
vereniging hebben betekend enorm bedanken! Zonder jullie was het niet mogelijk om de 
vereniging draaiende te houden. We hopen dat jullie je de komende jaren voor de vereniging 
blijven inzetten. 

Diverse activiteiten 
Ook dit jaar zijn er door de activiteitencommissie van de vereniging activiteiten 
georganiseerd. Zowel voor de jeugd- als seniorenafdeling. Deze extra activiteiten zorgen 
voor nog meer gezelligheid en betrokkenheid binnen de vereniging. Wij hopen ook komend 
seizoen weer te mogen genieten van leuke activiteiten voor jong en oud binnen de 
vereniging 
 
 
De secretaris 
Peter Simons 


